
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon 

➢ Vi får besøk på fredag av en tidligere elev som skal fortelle om Jødedommen 

➢ Leksehjelp på onsdag. Dette er et godt tilbud flere bør benytte seg av 

➢ 3 studenter blir med oss i uke 43 og 44; Anders, Mina og Andreas. Fag: Krle  

➢ På tirsdag starter vi prosjektet «Sånn funker vi» med Kickoff. Onsdag vil halve klassen etter tur ha en 

fysisk økt mens resten har gym. Møt opp vanlig til Kroppsøving. 

➢ Les info om Natteravner  

➢ Mandag 26. Oktober skal vi på biblioteket i byen for et foredrag av tegneserieforfatter Øistein Runde. 

Det er kl 09, du møter opp direkte der med sykkel og hjelm.  

➢ På torsdag i forrige uke var det Solidaritetsdag. Husk å vippse til 626108 (merk overføringen med 

navn + klasse) eller å levere pengene til kontaktlærerne på mandag. Pengene går uavkortet til 

skoleprosjektet vårt i Cape Town. Det kan du lese mer om på skolens hjemmeside.  

 

 

Kontakt: Bjarne.slogedal@kristiansand.kommune.no 

               Jan.erik.eiksa.thorsen@kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420  Tlf. 8. Trinn 908 91529 

A-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 NATURFAG SPRÅK 
KRØ/Sånn funker 

vi 
ENGELSK SPRÅK 

0930-1025 MATTE MATTE 
KRØ/Sånn funker 

vi 
MATTE NORSK 

1035-1130 SPRÅK KRLE 
SAMFUNNSFAG 

1050-1145 
NORSK KRLE/besøk 

1215-1310 SAMFUNNSFAG 

Kick off: «Sånn 
funker vi» 

NORSK 
1155-1250 

NATURFAG KUNST OG HÅNDVERK 

1320-1415 NORSK  VALGFAG FRI 

1420-1515    VALGFAG  

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Krle: ta med farger. Nå skal det 

tegnes. 

KH: Planlegg hvor du skal ta 
artifen din, og gjør klar det du 
trenger for å ta bildet. (Kan 
utsettes til fredag) 

Norsk: Les minst 

15 minutter videre 

i boka di 

 

NAT: Se ferdig 

første episode av 

‘’Vi drukner i plast’’ 

på NRK-nett tv. Vi 

har sett til 28, 

Krle: forberede spørsmål 

om Jødedommen 

Norsk: Les s. 259-
260.  Kontekst. Gjør 
oppgave 2 s. 265 

Ukeplan 8B uke 43 

 

https://docs.google.com/document/d/1AXZ5lPjiXr0cMAuuIf-gcCyH68DNGp_pdKY_mi44yds/edit?usp=sharing
mailto:Bjarne.slogedal@kristiansand.kommune.no
mailto:Jan.erik.eiksa.thorsen@kristiansand.kommune.no


 

Spansk: Øv på glosene i kapittel 4 
og gjør oppg 2B s. 26 i 
arbeidsboka. 
Fransk: Gjør leksa i GC 

Tysk: Avtalt individuelt arbeid 

minutt. 

Engelsk: Lekse i 

GC(gloser) 

Spansk: Pugg fargene 
(s.17) + glosene s. 20 og 
21 så du KAN dem. 
Fransk: Gjør leksa i GC 

Tysk: Das ich- Buch 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK I noen uker fremover skal vi lese både skjønnlitteratur og saktekster. Vi skal til slutt 

presentere boka, og skrive et leserinnlegg. Innimellom skal vi også lærer oss 

hovedreglene for bøying av substantiv på nynorsk.Periodeplan viser litt mer detaljert 

plan. 

ENGELSK Primary education to all 

MATEMATIKK  

NATURFAG Stoffer – alt som er rundt oss.  Vi oppsummerer tv-aksjonen også ser vi 

videre på grunnstoffer og periodesystemet. 

Periodeplan 

SAMFUNNSFAG  

KRLE Jødedommen 

TYSK Vi fordyper oss i kap 1, Das bin ich 

FRANSK Il habite en France 

Jeg kan fortelle om andre på fransk Grammatikk: être i presens  

SPANSK Vi beskriver klassekamerater og bruker adjektiv og artikler riktig. 

KROPPSØVING  

MAT OG HELSE  

MUSIKK  

KUNST OG H Vi skal lage en Artfie og presentere denne 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/a2c09c37d8512f40e123304fd661eeaf0d106f53ae435607d6b2b46b6210259cec2e73b92b760eecd78ee464ceb432d2c0a83dc8d1dd6e6bbe714d01418e0f2c008d899c3721218c3866c91772c05e30
http://www.udir.no/lk20/planer/public/f1d9863603ac2d8ee77b3246add90bbe697ea7c9a914829f3dd94ea5d584d37e76f239254c54d96d92a1984d78947842718e871f51c66abf524a9792728b6a075fc667e37aa8d95371a0197fbc429bb79c5ea26ba5c75a4a1eb76eb37bc1bf7d1dd341579e7b296d59b5b30c7d08ebe2
http://www.udir.no/lk20/planer/public/ca502a67322114368f445568bd4503b5951dc715f8788a033be49aa27396cbe9efbf800e6cae55ce5f9327026799c195a71f7575e580340a550a36187c156739030b894990193bf1d529a4a1c0043eed0651140280dc26f961fbf773e45327a01c52179a84f647c371b6ce469bbfeff5

